Ponieważ innowacja jest kobietą!
Trzecia, polska edycja konkursu DARBOVEN IDEE GRANT 2010.
9 kwietnia 2010r, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, odbyła
się
inauguracja trzeciej edycji konkursu dla przedsiębiorczych kobiet DARBOVEN IDEE
GRANT. Udział w nim może wziąć każda Polka, która ma ciekawy i innowacyjny pomysł
na biznes. Nagrodą jest 100.000 zł.
Organizatorem polskiej edycji konkursu jest firma J.J.Darboven Poland. Fundatorem głównej
nagrody oraz pomysłodawcą całej idei wspierania przedsiębiorczych kobiet, z nieszablonowymi
pomysłami na własną firmę, jest prezes rodzinnej firmy J.J. Darboven GmbH&CO, Pan Albert
Darboven.
Idea konkursu narodziła się w Niemczech. Od 1997 roku wyróżnienie przyznawane jest niemieckim
kobietom, które stawiają pierwsze samodzielne kroki w biznesie. W Polsce wydarzenie
organizowane jest od 2006 roku.
Konkurs skierowany jest do Pań, które mają ciekawą koncepcję na rozpoczęcie działalności
gospodarczej lub już ją wdrożyły kierując własnym przedsiębiorstwem nie dłużej niż 3 lata. Ważne
jest także, by projekt był możliwy do zrealizowania w polskich realiach gospodarczych. Nagrodą dla
autorki najlepszego projektu wyłonionego przez Komisję Jurorów jest kwota 100.000 zł. Panie
mogą zgłaszać swoje biznesplany do końca sierpnia 2010r.
Laureatką pierwszej polskiej edycji konkursu, jest pani Ewa Daniuk, która zdobyła uznanie jury
pomysłem firmy produkcyjno – handlowej wprowadzającej na rynek innowacyjne, opatentowane
rozwiązanie umożliwiające stawianie niewielkich obiektów budowlanych. Dwa lata temu nagrodę
podzielono między Panią Katarzynę Przybył-Tamowicz oraz Panią Magdalenę Pyszczek. Wyróżnione
projekty to pomysł na serwis www, ( www.immatriculare.pl ) w którym można porównywać
kierunki studiów oraz koncepcja ośrodka badawczo-rozwojowego w branży opakowań.
W Komisji Jurorów każdej edycji konkursu zasiadają wybitne postaci polskiego i niemieckiego życia
gospodarczego, kulturalnego i społecznego. W tym roku będą to: Anita Plantikow- niemiecki
przedsiębiorca, członek jury niemieckiej edycji Idee Grant, dr Irena Eris-założycielka i
współwłaścicielka Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, Senator Olga Krzyżanowska, prezes
Grupy Firm Doradczych EVIP -Ewa Plucińska oraz Minister Gospodarki w rządzie Haralda Ringstorffa
(w latach 1998-2001) prof. dr Rolf Eggert. Honorowy Patronat nad DARBOVEN IDEE GRANT 2010
objęły: Danuta Wałęsa, prof. dr hab. Irena Lipowicz, dr Magdalena Adamowicz oraz Marszałek
Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Termin zgłaszania projektów mija 31 sierpnia 2010 r.
Więcej informacji znaleźć można na stronie www.darboven.pl/idee_grant

